COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas plāns Minirallija “Karosta2020”norises laikā.
Plāns sagatavots, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas
pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Organizators atgādinās un aicinās regulāri un biežāk nekā parasti mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni 20
sekundes vai ilgāk vai tās dezinficēt ar spirtu saturošu līdzekli, kā arī atgādinās, lai personas nepieskaras
ar rokām savai sejai.
Iespēju robežās visi minirallija procesi tiks veikti, ievērojot 2 metru distanci un maksimāli saīsinot
kontakta laiku ar citu personu.
Tiks ierobežota pulcēšanās minirallija norises vietās.
Minirallija organizators ieteiks visām minirallijā iesaistītajām pusēm lietot sejas maskas vai sejas
aizsargus, ieskaitot šalles vai citu mutes-deguna aizsegus, vietās, kur iespējama lielāka cilvēku pulcēšanās
un kur nav iespējams ievērot 2 metru distanci.
Atsevišķi individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) – sejas maskas, sejas aizsargvairogi, cimdi u.tml.– būs
obligāti jānēsā noteiktām darbinieku grupām.
Minirallija organizators veiks minirallija telpu, izmantojamo virsmu dezinfekciju un regulāru vēdināšanu,
kā arī minirallija darbiniekiem nodrošinās dezinfekcijas līdzekļus gan roku dezinfekcijai, gan arī virsmu
tīrīšanai. Visas minirallija procedūras, kuras būs iespējams veikt ārpus telpām, tiks organizētas ārpus
telpām (tehniskā komisija u.tml.).
Minirallijā iesaistītās personas – gan darbinieki, gan mediji un dalībnieki – tiks identificēti, izmantojot
akreditāciju sistēmu.
Darbiniekiem, kas darba pienākumus veic, izmantojot radio rācijas, būs aizliegts savu rāciju nodot citai
personai. Rāciju pakalpojumu nodrošinātājs rūpēsies par to, lai rācijas darbiniekiem tiktu nodotas tīras
un dezinficētas.
Visām iesaistītajām pusēm tiks atgādināts, ka sarokošanās, apskaušanās u.c. tuvs kontakts var veicināt
vīrusa izplatību un no tā ir jāatsakās.
Minirallija laikā nav paredzēti pasākumi, balles vai svinīgas sanāksmes un ceremonijas, kur parasti
pulcējas daudz cilvēku.
Minirallija norises vietās atrasties būs aizliegts personām, kam noteikti pašizolācijas, mājas karantīnas
vai stingras izolācijas nosacījumi vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.
Tādos tehniskajos un administratīvajos procesos, bez kuriem minirallijs nevar pilnvērtīgi notikt, bet kuros
personas var nonākt kontaktā, kas ir tuvāks par 2 metriem vienam no otra, minirallija organizators aicina
ievērot noteikumu neuzturēties kopā ilgāk par 15 minūtēm un lietot sejas masku.
Minirallija centrā tiks nodrošināta temperatūras mērīšana ar bezkontakta termometriem.
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Minirallija centra telpā būs atļauts uzturēties ierobežotams skaitam personu. Sportisti uz administratīvo
pārbaudi ieradīsies viņiem noteiktajā laikā.
Ja būs tāda iespēja, ieeja un izeja no Minirallija centra telpas tiks organizēta pa atsevišķām durvīm.
Visām sacensībās iesaistītajām personām (dalībnieki, personāls) nekavējoties jāziņo organizatora
nozīmētajai personai, ja ir aizdomas par kādas personas saslimšanu vai kādam pārstāvim parādās
slimības simptomi vai kādam ir konstatēts Covid-19 pozitīvs tests.
Ja 14 dienu laikā pēc sacensību norises kāda no sacensībās iesaistītajām personām saslimst ar COVID-19,
persona nekavējoties paziņo par to sacensību organizatoram vai tā nozīmētajai personai.
Visas minirallijā iesaistītās puses tiks aicinātas izmantot lietotni “Apturi Covid”.

Darbinieki
Organizators liks ievērot piesardzības pasākumus darbiniekiem, kas ir riska grupā smagai Covid-19
norisei, piemēram, grūtnieces, darbinieki ar hroniskām slimībām (kardiovaskulāras slimības, bronhiāla
astma, u.tml.), imūndeficītu, vecumā virs 65 gadiem.
Organizators aicinās darbiniekus, kas ietilpst riska grupā, atteikties veikt darba pienākumus minirallija
laikā.
Minirallija centrā darbinieki sēž / strādā / darba vietas iekārtotas, ievērojot vismaz 2 metru distanci
vienam no otra.
Pildot darba pienākumus, esot ceļā uz darbu, kā arī atpūtas brīžos – darbiniekus darba grupu vadītājiem
jācenšas pulcēt un organizēt pa mazākām grupām – vēlams līdz 4 personām. Darbs būtu jāorganizē tā,
lai viena grupa ar citu nekrustotos.
Darbinieki tiks aicināti neizmantot citu darbinieku darba vietas, darba piederumus, biroja tehniku, un
citu darba aprīkojumu, kā maksimāli samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu (skārienjūtīgos
ekrānus, datorus, tastatūras, peles, papīrus u.c.) skaitu. Gadījumā, ja kāda darba veikšanai vai tehnisku
bojājumu novēršanai, kādam citam darbiniekam vai tehniķim ir nepieciešams izmantot kādu no
priekšmetiem, attiecīgā virsma pirms un pēc lietošanas tiek dezinficēta.
Ja darba laikā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), tiks veikta darbinieku
apmācība par aizsarglīdzekļu pareizu lietošanu. (Veikta instruktāža, kā tos pareizi uzvilkt, lietot/nēsāt un
utilizēt slēgta tipa atkritumu tvertnēs. Aizsargstiklus un aizsargbrilles – regulāri dezinficēt un pareizi
uzglabāt.).
Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem būs savs veselības stāvoklis jāapliecina, aizpildot speciālu anketu
un apliecinot to ar savu parakstu.
Uz darbu minirallijā darbinieki ierodas tikai tad, ja jūtas pilnībā veseli un neviens viņu mājsaimniecībā
neatrodas stingras izolācijas režīmā (Covid-19 pozitīvs).
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Pie jebkurām saslimšanas pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas
trūkums) darbiniekiem jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāpaliek mājās.
Sacensību dalībnieki
Visiem minirallija dalībniekiem un to atbalsta personālam, pirms ierašanās uz Administratīvo pārbaudi
tiks izsniegtas anketas, kas obligāti jāaizpilda un jāparaksta apliecinot savu veselības stāvokli. Šīs anketas
tiks izsniegtas un aizpildītās anketas tiks pārbaudītas pie ieejas Minirallija centrā. Ja dalībnieks anketā
būs apliecinājis, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs dalībai sacensībās, viņš tiks ielaists Minirallija
centrā akreditēties sacensībām. Pirms ieejas ar bezkontakta termometru tiks mērīta dalībnieku ķermeņa
temperatūra.
Ienākot Minirallija centrā dalībniekiem jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis.
Sacesību dalībniekiem atrodoties Minirallija centrā, tehniskajā komisijā vai servisa parka tiks
rekomendēts izmantot sejas aizsargmaskas.
Organizators dalībniekus aicina izveidot un ievērot komandas iekšējo sanitāro protokolu, kā arī komandu
pārstāvjiem iesaka samazināt darbinieku skaitu.
Tehniskā (automašīnu, inventāra) pārbaude
Tehniskā pārbaude tiks organizēta ārpus telpām, izmantojot tikai telti/nojumi, tādējādi nodrošinot
nepārtrauktu vēdināšanu.
Uz tehnisko pārbaudi atļauts ierasties ne vairāk kā 2 ekipāžas pārstāvjiem.
Ienākot tehniskās komisijas teltī, komandu pārstāvjiem jāizmanto roku dezinfekcijas līdzeklis.
Dalībnieku inventāra un automašīnu pārbaude tiek veikta cimdos, kuri tiek mainīti un tiek ievērots cimdu
lietošanas protokols. Tehniskās komisjas darbiniekiem tiks rekomendēts lietota arī sejas aizargmasku vai
sejas aizsargstiklu.
Tehniskās pārbaudes zona ir slēgta skatītājiem, ieeja tikai sacensību dalībniekiem.
Medijiem nav atļauts atrasties tehniskās pārbaudes zonā.
Visām personām, atrodoties telpā, jāievēro 2 metru distance.
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